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A conference was held in Budapest on various aspects of Hungarian and 
Slovakian contribution to creating common NATO and EU defence policy. 
Organisers were Centre of Security and Defence Studies and the Slovakian 
Atlantic Council. 
Government officials, experts, NGO representatives and journalists from the 
two countries took part in the activities of the one-day conference in Budapest. 
Among others Gabor Iklody, State Secretary, Hungarian Ministry of Foreign 
Affairs, Rastislav Kacer, Chairman of the Slovakian Atlantic Council, 
Ambassador Istvan Gyarmati, President and CEO, International Centre for 
Democratic Transition, Brig.-Gen. Jozsef Boda, Director, International 
Training Centre of the Hungarian Ministry of Order and Justice participated in 
the work of the conference. 
  
Main points debated in the conference: 
  
1. Bilateral security policy cooperation;   
2. Common interests in NATO, EU and other international institutions; 
3. Importance of non-governmental organisations (NGO) in bilateral relations 
  
Keynote speaker State Secy Gabor Iklody emphasized responsibility in 
handling sensitive issues of bilateral ties. Appreciated, that the Slovakian-
Hungarian bilateral ties were not exposed in the otherwise heated Hungarian 
parliamentary pre-election campaign in March-April 2010. Common interests 
prevail over elements of discord, he noted, characterising the state of bilateral 
relations. He emphasized importance of developing collaboration within the 
Visegrad Four (V4) Group. Regarding main issues of the Hungarian V4 
Presidency, he highlighted five areas: 
  
1. Close cooperation in building up Western Balkan ties (except for Kosovo a 
de facto coincidence of views and interests observed between Hungary and 
Slovakia); 
  
2. Identity of interests as regards eastern partnership, ties; 
  
3. Energy security a priority, regarding strong energy imports dependence of 
both Hungary and Slovakia. In times of trouble (Russo-Ukrainian gas crisis) 
solidarity observed, Hungary helped Slovakia. The message of the V4 Plus 



Regional Energy Summit: we are capable of handling delicate energy issues; 
  
4. Working out Central Eastern Europe's Roma integration strategy, to fight 
prejudice and racism; 
  
5. To handle the EU Cohesion Policy as a priority issue 
  
Mr. Iklody emphasized the need to find regional (not individual, national) 
solutions to tackle issues of developing additional defence capabilities, 
bilateral-multilateral logistic support (Strategic Airlift Capability C-17 
Programme). Take an example of the Nordic defence cooperation, capability 
generation, he added. 
  
On NATO's Strategic Concept, he described the ambiguity around Article 5. 
as unacceptable. 
Russia must be a partner of the alliance, but we have to observe the principle 
of  gradual, step-by-step approach. 
  
V4 enlargement: time has come to seriously think about it. Slovenia is ready 
to join, Austria is a natural ally. As far outer contacts concerned, the Baltic 
Three are partners, but Japan might be also interested in some sort of 
institutional cooperation.  Even Egypt indicated readiness to cooperate, he 
summed up. 
  
"I am convinced that mentally we are very near (to the Hungarians). I come 
here as a friend, feel here as friend", Mr. Kacer said. 
  
Atlantism is important for both countries. "As a former state secretary of the 
Slovakian ministry of defence I say, there is no chance of a military conflict 
between us. There is confidence and we know practically everything, what the 
other is doing", he went on. Europe must do more to build up its on defence, e 
need a stronger vision, Mr. Kacer emphasized. 
  
Russia is a great power, we have to decrease Russophobia, it leads to nowhere. 
  
Ukraine:  Kiev should behave as a European, if they want to belong here. The 
years after the Orange Revolution are lost time, I feel the Ukrainians are 
disappointed and prone to cynicism. The country needs healing. 
  
V4. Hungary as V4 Chair did a great job. Slovakia takes over the chair in the 
summer, Hungary is EU Chair in 2011 and Poland follows in 2012. A strong 
V4 presence with opportunities offers ways to development, Mr. Kacer 
concluded. 
  
The transatlantic ties are in crisis, a faster degradation observed as during the 
Bush Jr. period, with NATO's self-defence capabilities decreasing, says 



Ambassador Gyarmati, comparing state of the things to those of the Roman 
Empire in 300 AD. He shoed strong pessimism towards the NATO Strategic 
Concept. In a fast changing world, we need ad hoc approach, he adds. 
  
V4 offers the opportunity to reach a compromise with the Russians. We fear 
Moscow less than the others, he explains. 
  
Energy security: Nord Stream is a better and cheaper opportunity enhancing 
energy security than Nabucco, he thinks.       
  
(Special Correspondent) 
  
  
  
  
  
  



Szlovákia-Magyarország-magyarság-választás-pártok   
Szlovák-magyar megértési alap létrehozását javasolja a Híd  
  
Kokes János, az MTI tudósítója jelenti:     Pozsony, 2010. április 16., 
péntek (MTI) - Egy szlovák-magyar megértési alap létrehozását javasolja 
a Híd nevű szlovákiai polgári párt. 
    "Szeretnénk hozzájárulni a szlovák-magyar viszony javításához, amely ma a 
mélyponton van" - jelentette ki Rudolf Chmel, a Híd alelnöke pénteken 
Pozsonyban azon a sajtóértekezleten, amelyen bemutatták a párt választási 
programját. 
    "Az alap célja az lenne, hogy elősegítse a jobb megértést a szlovákok és a 
magyarok között Szlovákiában, illetve Szlovákia és Magyarország között 
állami szinten" - pontosított Chmel. "Azt is mondhatjuk - ha úgy tetszik - hogy 
a szlovák-magyar kiegyezésre törekszünk" - jegyezte meg az alelnök, aki a 
kilencvenes évek elején Csehszlovákia utolsó budapesti nagykövete volt, s 
jelenleg a prágai Károly Egyetem tanára.  
    Chmel hozzátette: a követelmény természetes, hiszen a szlovák és a magyar 
nép évszázadok óta él egymás szomszédságában, s Szlovákia és Magyarország 
pedig ma egyaránt tagjai az olyan szervezeteknek mint az Európai Unió, a 
NATO, vagy a közép-európai regionális visegrádi csoport. 
    A prágai Károly Egyetem tanára szerint ennek érdekében az alap olyan 
projekteket támogatna, amelyek elősegítenék a szlovák-magyar megértést. 
Egyebek között támogatnának közös ifjúsági, kulturális, tudományos vagy 
sportrendezvényeket. "Lényegében olyan rendezvényekről vagy projektekről 
lenne szó, amelyek közvetlenül érintik a szlovák-magyar viszonyt" - jegyezte 
meg.  
    "Meggyőződésünk, hogy ez néhány év alatt pozitív eredményt hozhatna" - 
húzta alá Chmel.  
    Kifejtette, hogy a szlovák-magyar megértési alapot az induláskor a két 
ország költségvetése támogathatná, s számolnak az adományozókkal, a 
magánszemélyek támogatásával is. 
    Chmel nem titkolta, hogy a projekt létrehozásánál "egy kicsit" a cseh-német 
megértési alap is példa volt. Ezt az alapot a kilencvenes évek végén hozták 
létre, miután Csehország és Németország aláírták a megbékélési nyilatkozatot. 
A cseh-német megbékélési alap, akárcsak a tervbe vett szlovák-magyar 
megértési alap leginkább a fiatal generációkat szeretné megszólítani.  
    A tavaly alakult Híd választási programja 18 kiemelt célt fogalmaz meg. 
Bugár Béla pártelnök kijelentette, hogy a Híd a lakosság minden rétegét meg 
kívánja valamilyen módon szólítani. Ivan Svejna, a párt alelnöke szerint 
gazdasági-társadalmi téren a munkanélküliség csökkentését és az idősek 
helyzetének javítását helyezi előtérbe a Híd. Pfundtner Edit alelnök pedig arról 
beszélt, hogy az oktatás terén biztosítani kell a többségi és a kisebbségi iskolák 
diákjainak az egyenjogú oktatását. Fontosnak nevezte, hogy a kisebbségi 
diákok jól elsajátítsák a szlovák nyelvet. A Híd szorgalmazni fogja, hogy 
gyorsítsák fel a Pozsonyt Kassával összekötő déli gyorsforgalmi út építését. 
Simon Zsolt, alelnök szerint ez egyenlő esélyt biztosítana a déli régióknak az 



országos gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódásra. 
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